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Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto

ML 26 § mukainen hirvisidosryhmäkuuleminen

14.3.2016 klo 10:00-12:00

Kuralankatu 2, Turku / Suomen Metsäkeskus ja MHY Lounametsän kokoustila

M U I S T I O

Osallistujat 31 kpl erillisen liitteen mukaisesti.

Metsäkeskuksen yksikönjohtaja Markku Sievänen toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Martin Hägglund toimi tilaisuuden

puheenjohtajana.

Vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson kertoi, että hirvikantaa hoidetaan nyt hirvitalousalueittain. Hän esitteli

Varsinais-Suomen viiden HT-alueen nykyisten arvioiden mukaisen hirvitiheyden, sekä kertoi kannan

rakenteen arviot.

- Hirvikanta on noussut.

- Verotus oli osin liian urospitoinen, mutta kannan uros/naaras –suhde on nyt terveempi.

- Ollaan tavoitehaarukan ylärajalla melkein kaikissa HT-alueissa.

- Lupamääriä tullaan lisäämään melkein kaikissa HT-alueissa.

- Alustava verotustarve arvioitu kaikilla HT-alueille viimevuotista suuremmaksi, 1,2% - 15,8%.

Keskustelu:

Markku Sievänen, Suomen Metsäkeskus:

Varsinais-Suomessa arvioitiin metsävahinkoja yhteensä 3 kpl:tta, yhteiskorvaussummaltaan 3741€. Somerolla

1 hirvivahinko, Salossa 2 kpl:tta, joista toinen oli pahempi, vaati uudelleenviljelyn.

Eeva Laukka, V-S ELY Maaseutupalvelut, Valvontayksikkö:

Keskuksella on tiedossaan 16 ilmoitusta hirvieläinten aiheuttamista peltovahingoista.

Kemiönsaari 8 ilmoitusta, 24,73ha

Parainen; Nauvo 4 ilmoitusta, 15,70ha (1800e)

Pöytyä 1 ilmoitus, 8,33ha

Kustavi 2 ilmoitusta, 34,51ha

Pyhäranta 1 ilmoitus, 2,11ha

Korvaussummat eivät ole tiedossa Paraisten vahinkoja lukuun ottamatta.
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Jaakko Klang, V-S ELY, Liikennevastuualue:

Hirvionnettomuudet alueella ovat hienoisessa noususuunnassa, ei kuolemaan johtaneita kolareita. Hämärän

hetket riskialteimpia kaikilla hirvieläimillä.

Hirvikolarit keskittyvät VT8 alueelle, tie 110 erottuu tilastoissa toisena, muualla yksittäisiä hirvikolareita.

Pienet hirvieläimet kolaroivat paljon, V-S 2014: 1457 kolaria, 2015 tiedot puuttuu, Klang arvelee 1500

onnettomuutta ylitetyn.

Ehdotus:

- 2,5 hirveä/1000ha metsämaata

- Pienten hirvieläinten suurta kolarien määrää tulisi saada vähenemään kokonaiskolarimäärän

laskemiseksi

- Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelman päivitys

Ongelmana on myös se, ettei poliisi enää kirjaa kolareita kattavasti eli todellista tietoa tilannekehityksestä ei

ole. Liikennemäärät ovat edelleen kasvussa, ennusteen mukaan ehkä tulevaisuudessa kuitenkin laskussa.

Rekat ja kuljettaminen ovat vähentyneet hieman.

Lasse Lahtinen, MTK metsälinja:

Toteaa, että hirvikanta on nousussa lähes jokaisen metsästysseuran alueella. Valtakunnallinen

metsäinventointi tehty 2009 ja tuolloin todettiin, että Lounais-Suomessa 30%:ssa taimikoita on hirvien

aiheuttamia vahinkoja.

Vahinkotilanne ei saa lähteä nousuun nykyisestään. Kaikki tuhot eivät näy korvattuina vahinkoina, koska

tuhot eivät keskity. Hirvikulukorvausjärjestelmä ei myöskään kannusta korvausten hakemiseen.

Metsänomistajat ovat vaihtaneet osin kasvatettavaa puulajia vahinkojen estämiseksi.

Tavoite-ehdotus on sama kuin viime vuonna 2,5 hirveä / 1000ha kokonaishehtaareille.

Nykyisen tavoitehaarukat ovat liian suuret. Puolen hirven tarkkuus tiheyshaarukan vaihteluvälissä olisi

järkevällä tasolla.

Toivoi ohjausta hirvipankkijärjestelmän käyttöönottoon, jotta olisi mahdollisuutta hoitaa talven mittaan

syntyviä tihentymiä. On kuitenkin selvästi vaikeutta tasoittaa alueellisia hirvitiheyksiä tasaiseksi, 2,5/1000ha

kaikkialla. Talvisiirtymien myötä tihentymiä syntyy.

Lupia on saatava käyttöön reilusti.

Toi esiin huolen siitä, miten sidosryhmien ääni saadaan kuuluviin? ARN:n on noteerattava käydyt keskustelut,

ja asia on huomioitava myös lupienhaussa ja toimeenpanossa. Myös kasvava peuramäärä huolettaa.

Metsäomistajat ikääntyvät kuten metsästäjätkin. Nuoret metsänomistajat metsästäjiksi – aiheessa olisi

yhteistä haastetta.

Heikki Mäkelä, Turun seudun metsänomistajat:

Yhtyi MTK:n Lasse Lahtisen analyysiin, ollen myöskin huolissaan metsänomistajien äänen kuuluviin

saamisesta.

Hirvikantaa on saatava leikattua.
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Pertti Anttila, Pöytyän seudun rhy:n maanomistajajäsen:

Totesi, että jos hirvikanta on liian suuri, se rassaa metsänomistajia. Ne HT-alueet, jotka ovat kovin

peltovaltaisia, niillä tiheys 2,5 on paljon.

Ville Kalluinen, MTK:

Totesi, että viljapelloille tapahtuneita hirvivahinkoja/peuravahinkoja ei ilmoiteta.

Metsästäjissä on havaittu väsymystä: kytätään peuralaumoja, mutta ei saa ampua kaikkia tavattavia eläimiä.

Hirvilaskennasta: laskentaa toivotaan edelleen suoritettavan, heti lumitilanteen sen salliessa.

Kertoi laskennassa havaitun 8-9 hirveä / 1000ha keskittymiä talvehtimisalueilla.

Muistutti myös villisikojen leviämiseen liittyvästä maatalousvahinkoriskistä.

Teemu Katunpää, MHY Lounametsä:

Metsässä, maastotöissä tavataan nykyisin hurjasti hirvieläinten jälkiä. Hirvikannan koetaan olevan vahvassa

nousussa, tuhojen näkyessä tilastoissa ollaan verotuksen osalta jo myöhässä.

Maanomistajien viesti on muistettava kun tavoitteita asetetaan.

Olli-P. Nurminen, Perniönseudun maanomistajat:

Hirvitilanne huolettaa, mutta vhp tilanne vieläkin huolettavampi. Peurojen makauksia tavataan pelloissa, eikä

näiden määrä näy missään, koska vahingoista ei haeta korvauksia. Asia ei kiinnosta rahtipuimareita, ja

maanomistajat eivät koe saavansa juuri muuta kuin vaivaa asiasta.

Pontus Enestam, Kemiönsaaren metsänomistajat:

Kemiönsaarella on kaikissa metsätaimikoissa havaittu taimituhoa, korvausjärjestelmä on ongelmallinen.

Kertoi vehnäpellossa olleen 30% laajuisen vahingon, josta ei kuitenkaan saanut korvausta vehnän matalan

hinnan vuoksi.

Antti Lehtonen, Salon seudun rhy:n metsänomistajajäsen:

Totesi, että ollaan hakoteillä, kun hirvi määrää mille lajille metsä uudistetaan. Kuitenkin tämän vuoksi

mäntymetsämaita laitetaan kuuselle ja menetetään tuloja tulevaisuudessa.

Ari Kesäläinen, Mynämäen rhy:n maanomistajajäsen:

Esittää riistaneuvostolle, että yhdellä hirvieläimen luvalla ammuttaisiin 3 vasaa.

Muistutti, että Metsähallituksen suojelualueilla metsästyksen säilyminen on muuttunut pelkäksi ajo-

oikeudeksi.
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Mervi Puonti, Laitilan rhy:n maanomistajäsen:

Toi esiin huolestuneisuuden metsästäjäkannan ikääntymisestä ja kuvasi nuorten vaikeuksia seuratoimintaan

mukaan pääsemisestä.

Madeleine Nyman, Metsähallitus:

Kertoi lyhyesti eräkummihankkeesta, jonka tarkoitus lisätä eräkiinnostusta lapsille,ja osaltaan estää

eräharrastajien ikääntymistä.

Antti Salomaa, Kiskon piirin rhy:n maanomistajajäsen:

Kertoi, että laskentapäivänä oli oitis tavattu 9 hirven porukka metsästä ja 5 hirven laumoina kulkijoita

tavataan metsänhoitotöissä. Sudet siirtävät lisää hirviä talvehtimaan entisestään vahvalle hirvialueelle.

Kun hirvikannan tiheys on kovin korkea, kannankehitys ei ole enää niin tasaista ja ennustettavaa.

Martin Hägglund, V-S alueellinen riistaneuvosto:

Lupapankkien perustaminen ja käyttöönotto on kulttuurihaaste. Pankkeja on pyritty lanseeraamaan

yhteislupiin, mutta pankkijärjestelmään siirtyminen ei onnistu aivan vaikeuksitta. Pankkia tullaan edelleen

painottamaan vahinkojen estämisvälineenä.

HT-aluetarkastelulla tavoitellaan hirvikannan tasaisuutta, mutta toisena asiana tulisi edelleen tavoitella

kannan rakenteellista paranemista.

Jörgen Hermansson, Suomen riistakeskus:

Peuran tulevaisuus huolettaa hirveä enemmän. Peurakannat ovat eri kokoisia eri alueilla, rakenteellinen

muutos on osin jo saavutettu kun metsästysseuroissa on hyväksytty kulttuurimuutos naaraskaatojen

lisäämiseksi

Vasasuoja-asiat ovat lainsäädännössä tulevaisuudessa muuttumassa naaraskaatojen tukevaan suuntaan

Totesi villisika-asiaan. että sikakanta Varsinais-Suomessa ei saa nykytilassa kasvaa, ja kanta tullaan pitämään

mahdollisimman pitkään lähellä nollaa.

Todettiin useassa puheenvuorossa nuorisotyöyhteistyön tekemisen tärkeys, ja sovittiin asian ympärille

syntyviä hankkeita edistettävän vähintään yhteisellä markkinoinnilla.

Muistion laati: Tark. 15.3.2015

Heli Paavola Jörgen Hermansson

vs. riistasuunnittelija

Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi






